Referat af bestyrelsesmødet den 20. august 2019 19.00-21.00
hos Christina, Frederikgårds Allé 11, 2720 Vanløse
Til stede: Annette Sonne Clifforth, Bente Søefeldt, Christina Widenmann, Dorte
Sikker Jensen-Holm, Inger Jacobsen, Karen Grove Sørensen, Marianne Widenmann,
Saida Sonne
Fraværende med afbud: Elisabeth Olsson, Else Marie Buck, Liv Reynheim
Ad 1 Valg af dirigent og referent:
Annette dirigent, Inger referent
NB Under dette punkt så vi også på referatet fra det seneste møde, nemlig mødet
30.april. Referatet blev godkendt og kan altså nu lægges på hjemmesiden.
Ad 2 Siden sidst
• Turen til Saltholm måtte desværre aflyses (fordi sejlerne trak sig)
• Aftalen med Gert (Sundby Sejlklubs restauratør) om frokost til fordel for Nenkashe
står ved magt, men datoen er endnu ikke fastlagt
• Indsamlingsnævnets henvendelse vedr. revision af foreningens regnskab: Christina
har fundet frem til en revisor der er godkendt af indsamlingsnævnet og som vi
fremover kan bruge. Prisen for revisionen bliver fremover ca. 3000 kr. Det er en
ærgerlig udgift, men altså nødvendig pga Indsamlingsnævnets krav. Indtil nu har vi
ikke haft udgifter til revision, da vores tidligere revisor gjorde arbejdet gratis for
foreningen.
• Siden sidst har vi haft to loppemarkeder. Se næste punkt!
Ad 3 Evaluering af loppemarkederne
Det var to gode, men hårde dage! Spørgsmålet blev igen rejst: Er indtjeningen
anstrengelserne værd? Måske, måske ikke … Kunne vi tjene det samme på en lettere
måde? Måske, men hvordan?
Foreløbig er vi ikke klar til at opgive loppemarkederne, men vi må prøve at gøre det
lettere for dem der først og fremmest tager slæbet. Marianne foreslog at vi flytter
loppemarkederne væk fra sommerferien. Det er for svært at skaffe hjælpere nok i
sommerferieperioden, sagde hun. Marianne sagde også at vi må sørge for ikke at tage
imod tunge flyttekasser. Denne gang var der flere flyttekasser der var så tunge at dem
der skulle håndtere dem var ved at segne. Annette sagde at der er brug for to biler
med trailer når kasserne med lopper og udstyret (tøjstativer, borde mm) skal køres fra
Rødovre til Frederiksberg.
Vi diskuterede også hvad vi kan gøre for at optimere indtjeningen. Meget bliver solgt
meget billigt i forhold til hvad tingene - efter vores bedste mening - er værd. Kan vi
sælge ad andre veje? Den Blå Avis? Facebook? Vi aftalte at vi må holde et en slags

idémøde i foråret, hvor vi ved fælles hjælp (fotografering af genstandene og annoncer
på relevante internetsider) forsøger at sælge udvalgte gode ting på nettet.
Vi talte om vigtigheden af at have klare arbejdsgange. Det er ærgerligt når der sker
fejl og forglemmelser. Godt at Marianne har lavet en huskeliste over de mange led i
forberedelsen af loppemarkederne.
Tidligt på foråret må vi beslutte hvor mange gange vi vil holde loppemarked og
hvornår, og vi må også forsøge at sikre os at der er tilstrækkeligt mange hjælpere til
rådighed.
Ad 4 Planlægning af “Kreativt værksted”
Mødet holdes d. 29/10 2019 hos Dorte, i Baghuset, Øster Farimagsgade 14 fra 18.00
til ?? Vi aftalte at Dorte formulerer invitationen som Marianne så efterfølgende
sender ud. Vi aftalte også at medlemmerne inviteres til at deltage. Selvfølgelig kan
Baghuset ikke rumme samtlige medlemmer (!), men vi var enige om at risikoen for et
overstrømmende antal deltagere nok ikke var stor.
Kassen (fra loppemarkedet) med “juleting” skal medbringes til mødet. Der er bl.a.
mange dåser, som gerne skal fyldes med forskellig spiseligt, der egner sig til salg ved
vores støttefest i Metronomen 16. november (f.eks. karameller, småkager, bolsjer).
Der er en ovn i Baghuset. Måske kan man allerede samme aften bage småkager?
Ellers gælder det fremstilling af fine juleting. Lone Raffel vil gerne komme og
inspirere og være med til at lave noget. Karen Nørgaard har også lovet at medvirke.
Bente beklagede at hun var forhindret i at deltage, men fortalte samtidig at hun
allerede havde fremstillet en del glas med ferskenmarmelade med henblik på festen
og at hun havde planer om at lave flere.
Julepynt, julegaver, små værtindegaver er noget af det vi tænker at satse på …
Ad 5 Musik til støttefesten
Saida har en aftale med et kor der gerne vil komme og synge. Det er et kor af
amatører, men med et godt niveau.De kommer og øver fra 13.30-14.00, og optræder
derefter i ca. 20 minutter. De har et bredt repertoire af sange.
Skal jazzmusikerne, der tidligere har medvirket ved flere af foreningens støttefester,
også skal inviteres i år? Vi har jo været glade for deres medvirken, men måske ville
det være betyde flere kunder, hvis vi kunne skaffe noget musik der i højere grad
appellerer til børn (og dermed til deres forældre). Inger påtog sig at kontakte
Goldschmidts musikakademi med henblik på at undersøge om det er muligt at skaffe
noget “børnevenlig” musik.
Selv om punktet hed “musik til støttefesten” talte vi også om lidt andet der havde
med støttefesten at gøre. Inger lovede at kontakte Mette Hansen og spørge om vi kan
regne med at hun igen i år vil fortælle for børn.

Ad 6 Evt.
Vi tog så småt hul på diskussionen om hvad vi kan gøre for at skaffe så mange gæster
som muligt til støttefesten. Men den egentlige planlægning finder sted på næste
møde.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 17. september 19.00-21.00 hos Karen, Tæbyvej
60, 2610 Rødovre
Bedste hilsner
Inger

